Cookiebeleid
Laatste wijziging: maart 2020
Algemeen
Deze website maakt gebruik van cookies voor diverse redenen. Een cookie is een klein bestandje met letters en
cijfers dat wordt opgeslagen in uw browser of de harde schijf van uw device/gegevensdrager/apparaat. Met
behulp van deze cookies kan informatie worden verzameld en/of opgeslagen over het bezoek aan een website of
over het apparaat van de gebruiker die een website bezoekt.
Soorten cookies
CodeLegal plaatst een aantal cookies die “functioneel” zijn. Deze cookies worden geplaatst om de website aan
jou te kunnen tonen. Daarnaast worden ook cookies geplaatste voor analytische doeleinden. Met behulp van
Google Analytics houdt CodeLegal het gebruik van de website bij. Ook kunnen rapportages worden verkregen om
te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. De Google Analytics dienst werkt met cookies van het
Amerikaanse bedrijf Google. Google kan de daarmee verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. CodeLegal heeft
daar geen invloed op. Wel heeft CodeLegal een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, en daarbij
afgesproken dat het Google niet is toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Aanpassingen in dit cookiebeleid
Dit cookiebeleid kan in de nabije toekomst worden aangepast of updates ondergaan. Dit komt bijvoorbeeld door
veranderingen in wet-of regelgeving, of omdat er wijzigingen zijn in de cookies die deze website gebruikt. Het is
aan te raden om regelmatig dit beleid te bekijken. De datum bovenaan dit beleid geeft aan op welk moment dit
beleid is gepubliceerd.
Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit cookiebeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan
info@codelegal.nl. Als u niet gerust bent over de manier waarop CodeLegal uw persoonsgegevens verwerkt, hebt
u het recht om uw bezorgdheid te melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. Meer
informatie hoe wij met uw privacy omgaan is ook opgenomen in ons privacystatement.

